Wie zoekt die vindt

…

antwoorden

101 spreekwoorden en gezegden
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De kat uit de boom kijken
Als het appeltje rijp is, valt het vanzelf
Een vreemde vogel
Beter één vogel in de hand dan tien in de lucht
Eén zwaluw maakt nog geen zomer
Dat staat als een paal boven water
Je kop in het zand steken
Het bijltje er bij neergooien
De harp aan de wilgen hangen
Over de brug komen
De appel valt niet ver van de boom
Het varkentje wassen
Hout naar het bos dragen
Met de hakken over de sloot
Een zware dobber
Achter het net vissen
Iemand uit de tent lokken
Door de bomen het bos niet meer zien
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Het gras voor iemands voeten wegmaaien
Niet verder kijken dan je neus lang is
Er nog een schepje bovenop doen
Wie een kuil graaft voor een ander valt er zelf in
Het hoofd boven water houden
Olie op het vuur gooien
De kous op de kop krijgen
Iemand op de tenen trappen
Op een houtje bijten
In adamskostuum
Van een mug een olifant maken
Water bij de wijn doen
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Met het mes op tafel
Met lange tanden eten
Droog brood eten
Storm in een glas water
Met de gebakken peren zitten
Als sardientjes in een blikje
Boter bij de vis doen
De hond in de pot vinden
Het op je sloffen af kunnen
Iemand het bos insturen
Boter op je hoofd hebben
Alles door een roze bril zien
Je eigen boontjes doppen
Heilig boontje
De bloemetjes en de bijtjes
Er zit een addertje onder het gras
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Hij slaapt als een roos
In iemands voetsporen treden
Het nieuws ligt op straat
Een blok aan het been
Een gat in de lucht springen
Twee linker handen hebben
Op de gulden middenweg lopen
Je beste beentje voor zetten
Een balletje opgooien
Een dubbeltje op z’n kant
Geen rode cent hebben
Een gat in je hand hebben
Een hart van goud hebben
Diep in de buidel tasten
Er een punthoofd van krijgen
Iemand de hand boven het hoofd houden
Iets kopen voor een appel en een ei
Op ieder potje past een deksel
Scherven brengen geluk
De kat in de zak kopen
Bij de pakken neerzitten
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Dertien in een dozijn
Er vraagtekens bij zetten
Water naar de zee dragen
Het paard achter de wagen spannen
De kar trekken
Aan de weg timmeren
De eindjes aan elkaar knopen
Beren op de weg zien
Er is licht aan de horizon
De juiste koers varen
De wind van voren krijgen
De draad kwijt zijn
Iemand op een voetstuk plaatsen
De hand in eigen boezem steken
Hoge bomen vangen veel wind
Achter de wolken schijnt de zon

Huis en tuin
84. De bui al zien hangen
85. Hoog en droog zitten
86. Het van de daken schreeuwen
87. Uit je dak gaan
88. Je eigen glazen ingooien
89. Als een dief in de nacht
90. De bloemetjes buiten zetten
91. Iemand om de tuin leiden
92. Met de deur in huis vallen
93. Ieder huisje heeft z’n kruisje
94. De muren hebben oren
95. Iemand achter het behang plakken
96. Een held op sokken
97. Er hangt hem iets boven het hoofd
98. Als de kat van huis is dansen de muizen op tafel
99. Hoe een koe een haas vangt
100. Er zijn vele wegen die naar Rome leiden
101. Het is 5 voor 12
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